
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mesta Komárno č. 18/2015, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy  

v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komá rne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 5 ods. 1 
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja 
na trhových miestach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie" alebo „VZN“) sa vydáva 
Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska 
v Komárne, Hradná ul. 1, 945 01 Komárno (ďalej len „MsKS“), ktorý podrobnejšie upravuje 
najmä druhy povolených predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,  podmienky  
predaja a poskytovania služieb, údaje o trhových dňoch,  predajnom a prevádzkovom čase, 
pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení a určenie nájomného, pravidlá 
dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení 
prevádzky.   
 

§ 2 
Určenie priestranstva príležitostných trhov 

 
Priestranstvo na konanie príležitostných trhov je určené nasledovne:  

a) vestibul na prízemí budovy MsKS,    
b) prednášková miestnosť – žltá sála MsKS.   

 
 

§ 3 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
(1) Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky:  

a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce 
potreby,   elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, 
drogériový tovar a hračky, 1)  

b) knihy, 
c) umelecké, remeselné, úžitkové a ozdobné  predmety.   

 
(2) Na príležitostných trhoch je možné poskytovať nasledovné služby: 

 a) fotografické, video a reprografické služby, 
 b) maľovanie na tvár, maľovanie portrétov. 

 
 
–––––––––––––– 
1) § 7 ods. 2 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach  

 
 
 
 



§ 4 
 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 
(1) Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické 

osoby len na základe povolenia 2)  vydaného mestom Komárno.  
(2) Predávajúci musí mať uzatvorenú zmluvu o prenájme  so správcom príležitostného trhu 

(MsKS) a zaplatené nájomné v súlade s § 7 tohto nariadenia. 
(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva na nasledovných prenosných 

predajných zariadeniach:  
a) v stánkoch s dočasným stanovišťom (ďalej len „stánky“) vo vlastníctve mesta, 

správcu príležitostných trhov alebo predávajúceho,  
b) na prenosných predajných zariadeniach (ďalej len „pulty“) vo vlastníctve mesta, 

správcu príležitostných trhov alebo predávajúceho.  
(4) Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na 

predaj. V prípade, ak záujem predávajúcich prevyšuje počet miest určených na predaj, 
rozhodujúci je dátum doručenia písomnej záväznej prihlášky správcovi príležitostných 
trhov.  

§ 5 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

(1) Príležitostné trhy v priestranstvách uvedených v § 2 tohto nariadenia sa konajú počas 
celého roka.  

(2) Trhové dni sú pondelok až piatok.  
(3) Predajný čas je od 09.00 – 18.00 hod a prevádzkový čas je od 08.00 do 19.00 hod.  

 
§ 6 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariade ní 
 

(1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch sa realizuje na 
vlastných prenosných predajných zariadeniach predávajúceho,  na prenosných 
predajných zariadeniach vo vlastníctve správcu príležitostných trhov alebo vo vlastníctve 
mesta Komárno. 

(2)  Nájomné za prenájom prenosných predajných zariadení vo vlastníctve správcu 
príležitostných trhov alebo mesta je zahrnuté v cene nájomného za prenajatú plochu 
v súlade s § 7 tohto nariadenia.  

 
§ 7 

Nájomné 
 

(1) Pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb vo vlastných stánkoch alebo na vlastných 
pultoch alebo v prenajatých stánkoch a na prenajatých pultoch zaplatí predávajúci 
správcovi príležitostných trhov nájomné za prenajatú plochu podľa odseku 2.  

(2) Výšku nájomného za prenajatú plochu upravuje Cenník za krátkodobý prenájom 
priestorov v MsKS 3) nasledovne:  
a) vestibul na prízemí budovy MsKS: 180 €/deň  (0,75 €/m2) 
b) prednášková miestnosť  – žltá sála  MsKS: 50 €/deň, vrátane zariadenia.  

 
 
 
–––––––––––––– 
2)  § 3 ods. 3 až 5 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach    
3)  Cenník za krátkodobý prenájom priestorov v MsKS účinný od 01.02.2011 
 



 
§ 8 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny po čas predaja výrobkov a poskytovania 
služieb a po skon čení prevádzky  

  
(1) Správca príležitostných trhov kontroluje udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas 

predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení. 4) 
(2) Za účelom dodržiavania čistoty a hygieny každý predávajúci:  

a) udržiava poriadok, hygienu, čistotu počas predaja výrobkov a poskytovania 
služieb a po ich skončení 4), 

b) papierové obaly a kartóny po ukončení predaja a poskytovania služieb odnesie so 
sebou a zlikviduje na vlastné náklady,  

c) ostatný odpad vzniknutý pri predaji sa ukladá do kontajnera MsKS.  
 

§ 9 
Správca príležitostných trhov 

 
Správcom príležitostných trhov je Mestské kultúrne stredisko v Komárne, so sídlom            
Hradná 1, 945 01 Komárno. 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov 

– Mestské kultúrne stredisko v Komárne. 
(2) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 1.10.2015. 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli 

mesta Komárno.  
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––– 
4)  § 5 ods. 4 písm. d) zákona o podmienkach predaja na trhových miestach    
 


